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ค าน า 
*************** 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลต าบลควนศรี สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลควนศรี ต่อไป 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ได้จัดท ารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 
2562 ถึง เดือนกันยายน  พ.ศ.2563) ซึ่งได้รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนท าให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารของเทศบาลต าบลควนศรี และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ต่อไป 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลควนศรี 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

*********************** 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่
ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลควนศรี ในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่
ผ่านมาอีกด้วย 

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนา
ห้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาห้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 
ซึ่ง "ระบบติดตาม" และ "ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่
ยุติการด าเนินงาน 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมิลผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ท างาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ
สูงกว่าเกินที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ ”การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จาการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินกา รซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จของแผนงาน
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามหรือประเมินผลถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผล
ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและกาตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความ
เที่ยงตรงเป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของเทศบาลต าบลควนศรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลควนศรี 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลควนศรี 
  2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของเทศบาล
ต าบลควนศรี ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลควนศรี หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ในการประเมินผลแต่ละครั้งผู้ประเมินจ าเป็นต้องด าเนินงานตามขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังต่อไปนี้ 
ส าหรับรายละเอียดแต่ละข้ันตอนมี ด้งนี้ 
 3.1  การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน 
  เป็นการศึกษารายละเอียดของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของโครงการที่จะ
ประเมิน  เพ่ือให้ผู้ประเมินเกิดความรู้และความเข้าใจในโครงการ ตั้งแต่หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ 
วิธีการด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงผลของโครงการ การวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียด
รอบคอบจะเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้ประเมินเกิดแนวคิดต่างๆ ที่จะน าไปสู่การก าหนดประเด็นของการประเมินได้ 
ดังนั้น การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมินจึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนแรกของการประเมิน 
 3.2  การศึกษารูปแบบของการประเมิน 
  ผู้ประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการประเมิน (Model) แบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง  
รูปแบบการประเมินแต่ละแบบจะได้มาจากแนวความคิดของผู้พัฒนารูปแบบแต่ละบุคคล และการศึกษารูปแบบแต่ละ
บุคคล และการศึกษารูปแบบการประเมินหลายๆ แบบนั้นจะท าให้ผู้ประเมินได้เห็นทางเลือกท่ีหลากหลาย ที่จะน าไปสู่
การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมินแต่โดยส่วนใหญ่โครงการแต่ละโครงการ      ไม่สามารถ
ประเมินโดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเดียวเสมอไป ผู้ประเมินจึงใช้การผสมผสานหลายๆ รูปแบบ เพ่ือให้ผลการ
ประเมินสมบูรณ์ที่สุดที่จะท าได้ 
 3.3  การก าหนดประเด็นของการประเมิน 
    ประเมินอย่างเหมาะสมเพ่ือจะน าไปสู่การก าหนดรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป อย่างสมบูรณ์ตาม
ประเด็นที่ก าหนด ผู้ประเมินสามารถก าหนดประเด็นของการประเมินได้จากการวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน 
(ขั้นตอนที่ 1) ผสมผสานกับการศึกษารูปแบบของผลประเมิน  (ขั้นตอนที่ 2) ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะต้องค านึงถึงความ
ต้องการของผู้ใช้ผลประเมินซึ่งอาจจะเป็นผู้ให้ทุน ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจตัดสินใจ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฯลฯ เพ่ือให้
ได้ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินอย่างแท้จริง 
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 3.4  การพัฒนาตัวชี้วัดและก าหนดเกณฑ์ 
  ในการประเมินสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดความเชื่อถือในผลการประเมินได้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ตัวชี้วัด ( Indicator) และเกณฑ์ (Cilei) ดังนั้น ขั้นตอนส าคัญของการประเมินอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การพัฒนาตัวชี้วัด
และการก าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม ตัวชี้วัดแต่ละตัวจะได้มาจากประเด็นของผู้ประเมินที่ผู้ประเมินได้ก าหนดไว้ในขั้นตอน
ที่ 3 ผู้ประเมินต้องหาตัวชี้วัดที่สามารถแสดงประสิทธิภาพของแต่ละประเด็นให้จัดเจนที่สุด          ซึ่งสามารถสังเกต
หรือวัดได้ เพ่ือเป็นเกณฑ์ตัดสินได้ว่าผลการด าเนินโครงการที่พิจารณาจากตัวชี้วัดแต่ละตัวนั้นประสบความส าเร็จเป็นไป
ตามเกณฑ์มากน้อยเพียงใด 
 3.5  การออกแบบประเมิน 
  หลังจากที่ได้ก าหนดประเด็นของการประเมิน ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ที่เหมาะสมแล้วก็เริ่มออกแบบประเมิน
ได้ เริ่มตั้งแต่การผสานความคิดทั้งหมดเป็นรูปแบบการประเมินที่เลือกใช้เหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน การก าหนด
วิธีการประเมินการสุ่มตัวอย่าง ตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่จะใช้ แหล่งข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือเครื่องใช้ แ ละการวิเคราะห์
ข้อมูลการออกแบบ การประเมินจึงเป็นเสมือนแนวทางการประเมินได้เตรียมการออกแบบไว้ส าหรับแต่ละโครงการ 
 3.6  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ขั้นตอนนี้จะสอดคล้องกับขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ ถ้าผู้ประเมินเลือกวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิธีใด เครื่องมือที่ใช้ต้องสอดคล้องกับวิธีการนั้น เช่น ถ้าใช้วิธีการสอบ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบ ถ้าใช้
วิธีการสอบถามเครื่องมือที่ใช้ก็คือ แบบสอบถาม ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการสร้างเครื่องมือแต่ละชนิดให้มี
คุณภาพ เพราะผลการประเมินจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่มีคุณภาพเป็นส าคัญ ซึ่งข้อควร
ค านึงในการสร้างแบบสอบถามพิจารณาได้ดังนี้ 
  - ค าถามต้องง่าย กระชับ ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจตรงกันว่าผู้ถามต้องการจะถาม 
    อะไร 
  - ในแต่ละค าถามควรถามประเด็นเดียว 
  - การตั้งค าถามต้องไม่เป็นการถามน าหรือชี้แนะค าตอบ 

- เรียงล าดับข้อค าถามจากง่ายไปหายาก จากทั่วไป ไปหาเฉพาะเจาะจงหรือเรียงล าดับเหตุการณ์ 
  - ต้องค านึงถึงความรู้ ประสบการณ์ และวัยของผู้ตอบสนอง 
  - มีค าชี้แจงชัดเจนจะให้ผู้ตอบ ตอบอย่างไร 
  - สร้างแบบสอบถามแล้วควรทดลองใช้ (Try Out) ก่อนทุกครั้ง 
 3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  หลังจากได้ออกแบบประเมินไว้แล้ว ผู้ประเมินต้องลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ต้องการ โดย
อาจจะใช้วิธีการหลายๆ อย่าง เช่น การสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม ซึ่งการเลือกวิธีการใดย่อม   ขี้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมินและลักษณะข้อมูลที่ต้องการเป็นส าคัญ 
 3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้แล้วผู้ประเมินต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการ
ทางสถิติท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
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 3.9  การตัดสินใจ ผลสรุปผลและอภิปรายผลการประเมิน 
  หลังจากได้ผลวิเคราะห์ค่าสถิติแล้ว ผู้ประเมินต้องตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงโดยพิจารณาทั้งผลผลิต (output/Product) และผลลัพธ์ (Outcome/Impact) จากนั้นผู้ประเมิน
จะต้องสรุปผลการประเมินให้เห็นภาพรวมทั้งหมด และเพ่ือให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ผู้ประเมินจ าเป็นต้อง
อภิปรายผลการประเมินด้วย เพ่ือจะได้รับทราบเหตุผลต่างๆ ที่เกิดผลการประเมินดังเช่นที่ปรากฏ 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 4.1 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  4.1.1  การประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลควนศรี ได้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 โดยประเมินตามหัวข้อที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 19 ข้อ 
  4.1.2  การประเมินประสิทธิภาพการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ใช้เปรียบเทียบโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการในแผนด าเนินงานประจ าปี โดยใช้วิธีแจงนับ 
  4.1.3  การประเมินผลการบริหารงบประเมินงบประมาณ โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน 
  4.1.4  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลควนศรี โดยส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะจากค่าสถิติที่ได้ 
  4.1.5  การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) โดยคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ตามตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการมีหลายแบบ เครื่องมือพ้ืนฐานที่ได้รับความนิยม ได้แก่ 
Gantt chart และ Program Evaluation and Review/ Techniques (PERT) เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของเครื่องมือพ้ืนฐาน
เหล่านี้ คือ มีลักษณะที่ไม่ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจมากนัก และสามารถจัดท าได้โดยไม่เสียเวลาในการจัดท ามากเกินไปนัก 
ซึ่งเครื่องมือที่ดีย่อมมีคุณสมบัติที่สามารถจัดท าได้โดยไม่สิ้นเปลืองเวลามาก โดยควรจะมีโครงสร้างที่สามารถท าความ
เข้าใจได้ไม่ยากนักเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานและการใช้ประกอบการสื่อสารกับทีมงานที่ต้องเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการในภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ทีมงานทั้งหมดมีความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
ของกิจกรรมและข้อจ ากัดทางงบประมานและเวลาของกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงผลกระทบของการด าเนิน
กิจกรรมของตนอย่างมีประสิทธิภาพต่อความส าเร็จของโครงการในภาพรวม ซึ่งเทศบาลต าบลควนศรี ได้มีการน า
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ ด้วยการจัดท าแบบประเมินผลที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ให้คะแนน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการให้ตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ไปพร้อมกัน ท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
มีคุณภาพทั้งในเชิงปริมานและเชิงคุณภาพ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบพิจารณาการในการตั้งงบประมาณเพ่ือใช้
ในการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลควนศรี ในปีถัดไป 
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5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการ
ยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  5.6 การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลควนศรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลควนศรี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลควนศรีแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลควนศรี เกิดความส าเร็จ
ตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลควนศรี  
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมนิผล 

*********************** 

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี  

เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลควนศรี ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา 
รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี  ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคงของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 1.1.2  วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี 
  “ต าบลน่าอยู่   เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม  

เลิศล้ าการศึกษา   พัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

1.1.3  พันธกิจของเทศบาลต าบลควนศรี   
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
3.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
4.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนา 
6.  ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
7.   ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
8.  ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 9. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  10. พัฒนาบริการสาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน 

11. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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1.1.4 เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ 
2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการลงทุน 
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีมลพิษ 
5. ส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคม สังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข  
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  

ท านุบ ารุงศาสนา 
7. ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
8.  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
9. ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
10. เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 11. ระบบการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
  12. พัฒนาศักยภาพรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 

13. การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สิน 

1.1.5  ตัวช้ีวัด 

     1.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติและการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท า
คุณประโยชน์ 
  2.  จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา 
  3.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมอาชีพ พาณิชยกรรมและการลงทุน 
  4.  จ านวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข 
6.  อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  ท านุบ ารุงศาสนา 
 7.  จ านวนโครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง 
 8.   จ านวนโครงการที่ด าเนินการด้านการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 9.   คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาล 
  10. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1.1.6  ค่าเป้าหมาย 

  1.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติและการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท า
คุณประโยชน์ ปีละ 2 โครงการ 
  2.  จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา ปีละ 15 สายทาง 
  3.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมอาชีพ พาณิชยกรรมและการลงทุน ปีละ 4 โครงการ  
  4.  จ านวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 โครงการ 

5.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข ปีละ 5 กิจกรรม 
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6.  อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  ท านุบ ารุงศาสนา 
ปีละ 4 โครงการ 

7.  จ านวนโครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ปีละ 1 
โครงการ 

8.   จ านวนโครงการที่ด าเนินการด้านการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ ปีละ 4 โครงการ 
9.  คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
  10. จ านวนโครงการที่ด าเนินการสร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปีละ 3 กิจกรรม 
 

1.1.7  กลยุทธ์ 

    1.  การสร้างความมั่นคงของชาติ การปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 4.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
 5.  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 6.  ท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา 

 7.  ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชยกรรม 
 9.  พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข 
 10.  พัฒนาด้านการศึกษา 
 11.  พัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
 12.  พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 13.  พัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 14.  พัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 15.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 16.  พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาค   
อาเซียน 

1.1.8  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

“ ต าบลน่าอยู่ การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐานครอบคลุมทั้งต าบล 
 เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการเกษตร”   
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 1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลควนศรี                  
(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ (โครงการ) 
แผนพฒันาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคงของชาติ 
 

9 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  

3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

63 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

28 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

7 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

1 

รวม 115 
     

*หมายเหตุ 
 ข้อมูลจากเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ถึงฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

  

 จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลควนศรี 
(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563) พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงของชาติ มีจ านวนโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 9  โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จ านวน 3 
โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 63  โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน 4 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 28  โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จ านวน 1 โครงการ  
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1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ประเมินประสิทธิภาพแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยใช้วิธีเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)กับโครงการที่น าไปปฏิบัติโดยใช้วิธีแจงนับ 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่น าไปปฏิบัติ 

 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) 
(เฉพาะปี 2563) 

แผนการ
ด าเนินงาน  
พ.ศ.2563 

ร้อยละ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
(เฉพาะปี 2563) 

แผนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
ความมั่นคงของชาติ 

9 9 100 92,000 92,000 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

3 2 66.67 132,000 114,830 86.99 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

63 26 41.27 49,363,000 10,095,000 20.45 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 4 100 200,000 175,000 87.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

28 24 85.71 12,463,580 11,020,103 88.42 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1 14.29 10,242,000 20,0000 0.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
บริการสาธารณะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1 0 0 30,000 0 0 

รวม 115 66 57.39 72,522,580 21,516,933 29.67 
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ร้อยละ

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการที่น ามาด าเนินการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณที่น ามาด าเนินการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 จากตารางที่ 2 พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงของชาติ มีการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100, ยุทธศาสตร์ที่ 2           การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 66.67, 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปด าเนินการ    คิดเป็นร้อย
ละ 41.27 , ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการน า
โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100, ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต มีการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 85.71, ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 14.29, ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการน าโครงการ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 0 
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 ประเมินผลการบริหารงบประมาณ 
โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่เบิกจ่ายกับงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จ าแนกตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร ์

โครงการ
ทั้งหมด 

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิก
โครงการ 

หมาย
เหตุ โครงการ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ โครงการ งบประมาณ 

1. การสร้างความมั่นคงของ
ชาติ 

9 92,000 2 22,423 37,577 - - - 7 32,000 -  

2. การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี 

2 114,830 - - - - - - 2 114,830 -  

3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

26 10,095,000 15 5,200,000 23,000 11 4,339,000 533,000 - - -  

4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 175,000 4 160,782 14,218 - - - - - -  

5. การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

24 11,020,103 17 10,319,621.96 204,481.04 - - - 7 496,000 -  

6. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว และการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 20,000 - - - - - - 1 20,000 -  

7. การบริการสาธารณะเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

- - - - - - - - - - -  

รวม 66 21,516,933 38 15,702,826.96 279,276.04 11 4,339,000 533,000 17 662,830 -  
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  จากตารางที่ 3 พบว่า การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563 ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 -4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)     
มีการด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 38 โครงการ รวมเป็นเงิน 15,702,826.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.98 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,339,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.17 ไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน  17 โครงการ งบประมาณ 662,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.08 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000

0

32,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงของชาติ

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ

00

114,830

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ
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แผนภูมิที่ 4 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,223,000
4,872,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ

175,000

00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญหาท้องถิ่น 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ
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แผนภูมิที่ 4 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,524,103

0496,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ

00

20,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ด าเนินการ
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1.4  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี 
ประจ าปี พ.ศ.2563 แสดงรายละเอียดการประเมินผลโครงการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของชาติ 
การสร้างความมั่นคงของชาติ มีแผนงาน คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปกป้องและ

เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และยกย่องเชิดชูผู้ท าคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง 
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไว้ จ านวน 9 โครงการ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 2 โครงการ แสดงผลการประเมินโครงการในภาพรวม  ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินของประเด็นตามยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของชาติ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.03 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.93 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.95 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.10 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.23 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.23 

รวมค่าเฉลี่ย 8.08 
 

  จากตารางที่ 4 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความม่ันคงของชาติ ความพึงพอใจในภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น  8.08   คะแนน 
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(2.)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีแผนงานคือ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลควนศรี 
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไว้ จ านวน 2 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ - โครงการ แสดงผลการประเมินโครงการในภาพรวม  ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินของประเด็นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.38 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.13 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.30 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.28 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.48 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.18 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.33 

รวมค่าเฉลี่ย 8.26 
 

จากตารางที่ 5 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจในภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น  8.26   คะแนน 
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(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแผนงาน คือ แผนงานเหคะและชุมชน และแผนอุตสาหกรรมและ
การโยธา แผนงานการเกษตร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบูรณาการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  
  ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไว้ จ านวน  26  โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จจ านวน 15 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 11  โครงการ  แสดงผลการประเมินโครงการในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการประเมินของประเด็นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.33 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.33 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.43 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.30 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.40 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.13 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.48 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

รวมค่าเฉลี่ย 8.64 
 

จากตารางที่ 6 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจในภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น  8.64  คะแนน 
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(4)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแผนงาน คือ แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท านุบ ารุงและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญหาท้องถิ่น 
  ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พงศ.2563 ตั้งไว้  จ านวน  4  โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 4  โครงการ แสดงผลการประเมินในภาพรวม  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงผลการประเมินของประเด็นตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.58 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.70 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.38 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.45 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.53 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.55 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.58 

รวมค่าเฉลี่ย 8.53 
 

จากตารางที่ 7 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจในภาพรวม 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น  8.53  คะแนน 
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(5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีแผนงานคือ  แผนงานการพาณิชย์ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการเกษตร แผนงานบริหารงานทั่ว ไป แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายใน แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา แผนงานงบกลาง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุนและพาณิชย กรรม พัฒนา
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความ
เข้มแข็ง และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ และส่งเสริม
สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข 
  ตามแผนงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไว้  จ านวน 24 โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 17 โครงการ แสดงผลการประเมินโครงการในภาพรวม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8 แสดงผลการประเมินของประเด็นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.43 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.40 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.48 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.35 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.33 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.35 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.40 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.30 

รวมค่าเฉลี่ย 8.38 
 

จากตารางที่ 8 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น  8.38   คะแนน  
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(6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแผนงานคือ แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างเครือข่ายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตั้งไว้ จ านวน 1 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ -  โครงการ แสดงผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้ 
  
ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินของประเด็นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.35 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.28 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.15 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.25 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.40 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.23 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.33 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.40 

รวม  8.30 
 

จากตารางที่ 9 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจภาพรวม จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น  8.30   คะแนน 
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(7)  ยุทธศาสตร์การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีแผนงานคือ แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
  ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตั้งไว้ จ านวน - โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ -  โครงการ แสดงผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินของประเด็นตามยุทธศาสตร์การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(10 คะแนน) 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.98 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.80 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.78 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.73 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.78 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.95 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.23 

รวม  7.90 
 

จากตารางที่ 10 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความพึงพอใจในภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น  7.90   คะแนน 
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1.5  ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านและแนวทางแก้ไข 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลควนศรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้รวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน  ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น    ซึ่ง
ผลจากการติดตามและประเมินผล สามารถรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนเพ่ือการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของชาติ 
  มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  92,000  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้วเสร็จ 
จ านวน  22,423  บาท คิดเป็นร้อยละ 24.37   
  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป โดยข้อมูลในปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี- 

  
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  114,830  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้วเสร็จ 
จ านวน  -  บาท คดิเป็นร้อยละ 0 เนื่องจากไม่ได้ด าเนินการ   
  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยข้อมูลในปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี- 

   
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  10,095,000  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้ว
เสร็จ จ านวน  5,200,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 51.51   
  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 คือ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยข้อมูลในปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวม
ของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
-  ต้องการให้ก่อสร้าง/ปรับปรุง ให้ครอบคลุมตลอดทั้งสาย 
- ควรมีป้ายจราจร หรือป้ายเตือนในทางโค้งที่เป็นจุดอับสายตา เพื่อให้ผู้ใช้ถนนชะลอรถให้ช้าลง และขับขี่ด้วย

ความระมัดระวังในเส้นทางสายหลักท่ีเสี่ยงอันตราย 
- ควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ระหว่างเส้นทางที่ได้ก่อสร้างหรือปรับปรุงมีความเสี่ยงในการถูก

โจรกรรม 
- การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ควรให้มีการด าเนินการอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที  
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4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  175,000  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้วเสร็จ 

จ านวน  160,782  บาท คิดเป็นร้อยละ 91.88   
  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ โดยข้อมูลในปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าถึงและทราบข้อมูลข่าวสารการ

ด าเนินโครงการ และได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการมากขึ้น  
- ควรเพิ่มโครงการการจัดงานประเพณีซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นให้ครอบคลุมเพ่ือสืบทอดประเพณีของท้องถิ่น 

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  11,020,103  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้ว
เสร็จ จ านวน  10,319,621.96  บาท คิดเป็นร้อยละ 93.64   
  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการเกษตร แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา 
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายใน แผนงานงบกลาง โดยข้อมูลในปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าถึงและทราบข้อมูลข่าวสารการ

ด าเนินโครงการ และได้มีโอกาสเข้าเข้าร่วมโครงการมากข้ึน  
- โครงการประเภทจัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ, การจัดงานและฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ควร

เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  20,000  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้วเสร็จ 
จ านวน  0.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00   
  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ แผนงานการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร โดยข้อมูลในปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี- 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   ไม่มีการตั้งงบประมาณในยุทธศาสตร์นี้ 
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผลการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ โดยได้ก าหนดแบบในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60  
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
    3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
    3.5 กลยุทธ์  (5)  
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
    3.8 แผนงาน (5)  
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

รวมคะแนน 100  
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 . ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ทั่ ว ไปและข้ อมู ล
พ้ืนฐานขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  
 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 
 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิ เคราะห์
สภาวการ ณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 
 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิ เคราะห์
สภาวการ ณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 
 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด า เนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ ง )W-Weakness (จุดอ่อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต
จังหวัด 
 
3 .3  ยุ ทธศ าสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  
 

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 
 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10  
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10  
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

(5)  

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5)  
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
          แห่งชาติ   

(5)  

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5)  
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5)  
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5)  

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5)  
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5)  
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(5)  

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5)  
รวมคะแนน 100  
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  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  SWOT Analysis/Demand ( Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
 
 

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 
 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จั ดท า โคร งการพัฒนาท้ องถิ่ น โดย ใ ช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 
 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1  ความ ชัด เจนของ ช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ )  มี ความ ชัด เจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้ างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์   
              

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
( KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนี ช้ี วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)  ที่  
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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2.3  กรอบและแนวทาง ในการติดตามและประเมินผล 
 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคนศรี 
  เทศบาลต าบลควนศรี  ได้วางแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล    
ควนศรี โดยได้แต่งตั้งองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลขึ้นมาพิจารณาวางกรอบการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี 
ประกอบด้วย 
 1. นางอามร ทองสาร     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี  เป็นกรรมการ 
 2. นายวราภรณ ์ เชื่องช้าง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เป็นกรรมการ 
 3. นายวิรัช  จันทบูรณ์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนศรี เป็นกรรมการ 
 4. นายสมศักดิ์ จินา      ผู้แทนประชาคม    เป็นกรรมการ 
 5. นายณัฐวุฒ ิ จิรานันท์    ผู้แทนประชาคม   เป็นกรรมการ 
 6. นายวิรุณ  เพชรประสิทธิ์     ผู้แทนหน่วยงานสถานศึกษา   เป็นกรรมการ 
 7. นางนัยนา   จันทร์ศิริ ผู้แทนหน่วยงานสถานศึกษา   เป็นกรรมการ 
 8. นายกฤชวัชร กุลรัตน์     หัวหน้าส านักปลัด    เป็นกรรมการ 
 9. นายศิริชัย  บุญศรี      ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นกรรมการ 
 10. นายดุสิต ช่วยเพ็ญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ     เป็นกรรมการ 
 11. นางวราภรณ ์ สารเวช     ผู้ทรงคุณวุฒิ     เป็นกรรมการ 
 

  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2.4  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินประสิทธิภาพแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่ได้น าไปปฏิบัติ โดยใช้วิธีแจงนับ 
 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) 
(เฉพาะปี .........) 

แผนการ
ด าเนินงาน  
พ.ศ.......... 

 
ร้อยละ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
(เฉพาะปี ...........) 

แผนการ
ด าเนินงาน 
พ.ศ............. 

 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
ความมั่นคงของชาติ 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
บริการสาธารณะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

      

รวม       
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 แบบประเมินประสิทธิภาพแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลต าบลควนศรี 
 โดยการใช้ตารางเปรียบเทียบสถานะทางการคลังและใช้ตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนโครงการ จ านวนเงินประมาณ 
แล้วเสร็จ ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
เบิกจ่าย

จริง 
คงเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 แบบการประเมินผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลควนศรี 
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 โดยประเมินค่าความส าเร็จและความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
ควนศรี 
 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ด าเนินการ คะแนน ผลประเมิน 

1 จ านวนโครงการที่ปกป้องและเชิดชู
สถาบันหลักของชาติและการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ 

โครงการ 2    

2 จ านวนโครงการด้านโครงสร้ า ง
พ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนา 

สาย 15    

3 จ านวนโครงการที่ ส่ งเสริมอาชีพ 
พาณิชยกรรมและการลงทุน 

โครงการ 5    

4 จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 1    

5 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสวัสดิการ
ด้านสังคม สังคมสงเคราะห์  และ
สาธารณสุข 

โครงการ 5    

6 อนุ รั กษ์ส่ ง เ สริ มศิ ลป วัฒนธรรม 
ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ  ท านุบ ารุงศาสนา 

โครงการ 4    

7 จ านวนโครงการส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของประชาชนทุก
ระดับอย่างทั่วถงึ 

โครงการ 1    

8 จ านวนโครงการที่ด าเนินการด้านการ
ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

โครงการ 4    

9 คะแนนการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล 

ร้อยละ 75    

10 จ านวนโครงการที่ด าเนินการสร้าง
ความเข้มแข็งและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการ 3    

 
 
 
 
   
 

2.5  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการของเทศบาลต าบลควนศรี 
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 ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิผล ผลลัพธ์ผลผลิต และผลกระทบ ของโครงการต่างๆ โดยพิจารณาจากการ
ประเมินวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและสอบถามความพึงพอใจขอบประชาชน โดยสรุปเป็นภาพรวมของแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม  

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4) การรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ    

5) ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา    

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    

9) ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    

 

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 การก าหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี อาจพิจารณาก าหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค 
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 การติดตามและประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการมีการระบุปัญหา
และอุปสรรคของการด าเนินโครงการที่มีต่อผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินโครงการเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์มี 7 ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปัญหา/อุปสรรค...................................................................................................... ................................................. 
ข้อเสนอแนะ.............................................................. ............................................................................................... 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ ....................................... 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... .......................................... 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปัญหา/อุปสรรค...................................... ................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... .......................................... 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ ....................................... 
ข้อเสนอแนะ...................................... ....................................................................................................................... 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปัญหา/อุปสรรค........................................................................................................... ............................................ 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... .......................................... 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ปัญหา/อุปสรรค....................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................ ................................................. 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ปัญหา/อุปสรรค................................................................................................................ ....................................... 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

*********************** 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่.....23.....พฤศจิกายน  2563 เป็นดังนี้ 
 

 

ล าดับ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

 

คะแนน 

 

คะแนนที่
ได้ 

 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20 16.10 80.50 

2 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.20 86.00 

3 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 54.64 84.06 

     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.80 88.00 

     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

(10) 9.30 93.00 

     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.30 93.00 

     3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.90 98.00 

     3.5 กลยุทธ์  (5) 4.60 92.00 

     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.70 94.00 

     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 4.40 88.00 

     3.8 แผนงาน (5) 4.40 88.00 

     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.50 88.00 

 รวมคะแนน 100 88.91 88.91 

   
 

1. พบว่าประเด็นวิสัยทัศน์ ได้คะแนนสูงสุด 4.90  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  98.00 ของคะแนนใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

2. พบว่าประเด็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ และประเด็นแผนงาน  ได้คะแนนต่ าสุด 4.40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 88.00  
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลควนศรี 20 16.10 80.50 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.40 80.00 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 1.80 90.00 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุ ข  
อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.80 90.00 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.60 80.00 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

2 1.50 75.00 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 1.50 75.00 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.60 80.00 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1.00 80.00 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 2.90 96.67 

รวม 20 16.10 80.50 
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนประชากร สภาพทางสังคม สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด และระบบ
เศรษฐกิจ ควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สอดคล้องเชื่อมโยงกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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  1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.20 86.00 

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

5 4.50 90.00 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 2.10 70.00 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2.50 83.33 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 2.80 93.33 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.50 83.33 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุนั
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-

Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 2.80 93.33 

รวม 20 17.20 86.00 
   
 
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

- การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้อง 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ต้องค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
ด้วย ส่วนความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร์ 60 54.64 91.07 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

10 8.80 88.00 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 9.30 93.00 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9.30 93.00 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.90 98.00 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.60 92.00 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.70 94.00 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4.40 88.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

5 4.40 88.00 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5 4.50 90.00 

รวม 60 54.64 91.07 

รวมทุกประเด็นการพิจารณา 100 88.91 88.91 
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 

- การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และก าหนดประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

- การก าหนดวิสัยทัศน์ ต้องก าหนดให้เห็นความต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

- กลยุทธ์ ต้องแสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

- แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ต้องก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กุลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2563 เป็นดังนี้ 
 

 
 ล าดับ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.60 86.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ  
10 8.40 84.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ  

10 8.50 85.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.60 86.00 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 51.80 86.33 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.70 94.00 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.70 94.00 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน

น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.30 86.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  

5 4.10 82.00 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4.60 92.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.50 90.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.50 90.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ  

5 4.00 80.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 4.00 80.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 3.80 76.00 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4.30 86.00 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.30 86.00 

รวมคะแนน  100 85.90 85.90 
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  จากตารางผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. พบว่าประเด็นเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ได้คะแนนสูงสุด 4.60  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  92  ของคะแนนในประเด็น   

2. พบว่าประเด็นมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ได้คะแนนต่ าสุด 3.80  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ ได้คะแนน 4.70  คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 94.00  ของคะแนน
ในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
ควนศรี และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลควนศรี  ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 4. พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ได้คะแนน 4.70  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  94.00       
ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการเหตุผลวิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
    รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

10 8.60 86.00 

รวม 10 8.60 86.00 
   
   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

- การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ซึ่งจะมีปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน 
เชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10 8.40 84.00 

รวม 10 8.40 84.00 
 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

-  การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ถือว่าเป็นผลผลิต ว่าแผนงาน โครงการเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตรงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ และต้องสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ด้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง 
ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.50 85.00 

รวม 10 8.50 85.00 
   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

- กลุ่มอาชีพต่างๆ ต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่อง และผลผลิตที่ได้จากการฝึกอาชีพขายที่ไหนก็ต้องมีตลาด
รองรับ สินค้าต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน ควรจะมีการพัฒนาให้ชัดเจนขึ้น ควรด าเนินการส่งเสริม ทั้งระบบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการร่วมกับองค์กร ภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้นต้องก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาคนตั้งแต่ในระดับการศึกษา ให้คนมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
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  2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การ
จัดท า โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand  

Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ 

10 8.60 86.00 

รวม 10 8.60 86.00 
   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- งาน แผนงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ 
จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยหลักการบูรณาการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน
เพ่ือให้เกิดแผนงานที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนได้มากที่สุด 
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   2.6 สรุปคะแนนโครงการพัฒนา 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5 โครงการพัฒนา 60 51.80 86.33 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4.70 94.00 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.70 94.00 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.30 86.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4.10 82.00 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4.60 92.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.50 90.00 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4.50 90.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

5 4.00 80.00 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4.00 80.00 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 3.80 76.00 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับมีการก าหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน  (Key Performance 

Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้  (measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล
(effect iveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.30 86.00 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็น
สิ่ งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่ าวัตถุประสงค์  ซึ่ งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึ งถึ ง  (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.30 86.00 

รวม 60 51.80 86.33 

รวมทุกประเด็นการพิจารณา 100 85.90 85.90 

   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 

- โครงการต่างๆ ต้องเป็นโครงการที่เกิดจากปัญหาและความต้องการประชาชนที่แท้จริงเป็นโครงการที่
สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการ
ที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียง 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้ง  7  ยุทธศาสตร์ 

 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 
(คน) 

 
ร้อยละ 

1 เพศ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 ต าบลควนศรี   

ชาย  24 60.00 
หญิง  16 40.00 

2 อายุ    
-ต่ ากว่า 20 ปี  1 2.50 
-20-30 ปี  3 7.50 
-31-40 ปี  8 20.00 
-41-50 ปี  11 27.50 
-51-60 ปี  9 22.50 
-60 ปีขึ้นไป  8 20.00 

3 ระดับการศึกษา    
-ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  10 25.00 
-มัธยมหรือเทียบเท่า  10 25.00 
-อนุปริญญา  4 10.00 
-ปริญญาตรี  16 40.00 
-สูงกว่าปริญญาตรี  0 0.00 

4 การประกอบอาชีพ    
-รับราชการ  2 5.00 
-เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  6 15.00 
-ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  9 22.50 
-รับจ้าง  7 17.50 
-นักเรียน/นักศกึษา  3 7.50 
-เกษตรกร  9 22.50 
-อ่ืนๆ  4 10.00 

  รวม 40 100 
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3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินการ 
  จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1) ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  60.00  และเป็นเพศหญิง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
  2) ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถามในส่วนที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 มีช่วงระหว่าง 
31-40 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 
มีช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และมีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 
  3) ผลการประเมินทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีการศึกษาระดับต่ า
กว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีการศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเท่า  
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีการศึกษาระดับ  อนุปริญญา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  คน     มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน - คน  คิด
เป็นร้อยละ -  
  4) ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ
ข้าราชการ จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.00  ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ประกอบอาชีพรับจ้าง  จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.50 และประกอบเกษตรกร 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 อื่นๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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3.3 แผนการด าเนินงาน 
 
ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคงของชาติ 9 9 92,000 92,000 100 100 
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
3 2 132,000 114,830 66.67 86.99 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

63 26 49,363,000 10,095,000 41.27 20.45 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 4 200,000 175,000 100 87.50 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

28 24 12,463,580 11,020,103 85.71 88.42 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1 10,242,000 20,0000 14.29 0.00 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริการสาธารณะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1 0 30,000 0 0.00 0.00 

 รวม 115 66 72,522,580 21,516,933 57.39 29.67 
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จากตารางแผนการด าเนินงาน สามารถสรุปได้ดังนี้  
  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงของชาติ มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตามแผนพัฒนา  
จ านวน 9 โครงการ  งบประมาณแผนพัฒนา จ านวน 92,000 บาท ด าเนินการจริง จ านวน 9 โครงการ  งบประมาณ
ตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  92,000 บาท 
  ในยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ตามแผนพัฒนา  จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนา  จ านวน 132,000  บาท  ด าเนินการจริง จ านวน  
2 โครงการ งบประมาณตามแผนด าเนินงาน  จ านวน  114,830  บาท 
  ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีเป้าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) ตาม
แผนพัฒนา  จ านวน  63 โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนา  จ านวน 49,363,000 บาท  ด าเนินการจริง จ านวน  
26  โครงการ  งบประมาณตามแผนด าเนินงาน  จ านวน  10,095,000  บาท 
  ในยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น        
มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ตามแผนพัฒนา  จ านวน 4 โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนา  จ านวน  
200,000  บาท  ด าเนินการจริง  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณตามแผนด าเนินงาน  จ านวน  175,000  
บาท 
  ในยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตาม
แผนพัฒนา  จ านวน 28  โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนาจ านวน  12,463,580 บาท  ด าเนินการจริง จ านวน 
24 โครงการ งบประมาณแผนด าเนินงาน  จ านวน  11,020,103 บาท   
  ในยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ตามแผนพัฒนา  จ านวน  7  โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนา
จ านวน  10,242,000 บาท  ด าเนินการจริง  จ านวน  1  โครงการ งบประมาณตามแผนด าเนินงาน จ านวน 20,000  
บาท 
  ในยุทธศาสตร์ที่  7  การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
ตามแผนพัฒนา  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณตามแผนพัฒนาจ านวน  30,000 บาท  ด าเนินการจริง  จ านวน  -  
โครงการ งบประมาณตามแผนด าเนินงาน จ านวน -  บาท 
  สรุปรวม ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  มีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตามแผนพัฒนาจ านวน  115  โครงการ     
งบประมาณตามแผนพัฒนา  จ านวน  72,522,580 บาท  ด าเนินการจริง จ านวน 66 โครงการ งบประมาณตามแผน
ด าเนินงาน  จ านวน  21,516,933  บาท 
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 

 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 
(คน) 

 
ร้อยละ 

1 เพศ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 ต าบลควนศรี   

ชาย  24 60.00 

หญิง  16 40.00 

2 อายุ    

-ต่ ากว่า 20 ปี  1 2.50 

-20-30 ปี  3 7.50 

-31-40 ปี  8 20.00 

-41-50 ปี  11 27.50 

-51-60 ปี  9 22.50 

-60 ปีขึ้นไป  8 20.00 

3 ระดับการศึกษา    

-ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  10 25.00 

-มัธยมหรือเทียบเท่า  10 25.00 

-อนุปริญญา  4 10.00 

-ปริญญาตรี  16 40.00 

-สูงกว่าปริญญาตรี  0 0.00 

4 การประกอบอาชีพ    

-รับราชการ  2 5.00 

-เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  6 15.00 

-ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  9 22.50 

-รับจ้าง  7 17.50 
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-นักเรียน/นักศกึษา  3 7.50 

-เกษตรกร  9 22.50 

-อ่ืนๆ  4 10.00 

  รวม 40 100 

 
   
 
 
 
 
 
4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
 จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  1) ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  60.00  และเป็นเพศหญิง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
  2) ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถามในส่วนที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 มีช่วงระหว่าง 
31-40 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 
มีช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และมีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 
  3) ผลการประเมินทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีการศึกษาระดับต่ า
กว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีการศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเท่า  
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีการศึกษาระดับ  อนุปริญญา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  คน     มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน - คน  คิด
เป็นร้อยละ -  
  4) ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพ
ข้าราชการ จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.00  ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ประกอบอาชีพรับจ้าง  จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.50 และประกอบเกษตรกร 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 อื่นๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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4.3 แผนการด าเนินงาน    
 
ล าดับ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (บาท) ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ
จริง 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความ
มั่นคงของชาติ 

9 9 92,000 92,000 เกิดการพัฒนาด้านความมั่นคงของ 
ชาติ 

100 100 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ดี 

3 2 132,000 114,830 เกิดการพัฒนาดานการบริหารจัด 
การบ้านเมืองที่ดี 

66.67 86.99 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

63 26 49,363,000 10,095,000 เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

41.27 20.45 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 4 200,000 175,000 เกิดการพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมฯ 

100 87.50 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

28 24 12,463,580 11,020,103 เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 85.71 88.42 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1 10,242,000 20,0000 เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14.29 0.00 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริการ
สาธารณะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1 0 30,000 0 - 0.00 0.00 

 รวม 115 66 72,522,580 21,516,933 เกิดการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
ที่วางไว้ 

57.39 29.67 
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โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการของเทศบาลต าบลควนศรี โดยส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและผลวิเคราะห์ข้อมูลตรรกะจากค่าสถิติท่ีได้ 
ซึง่ผลการประเมินพบว่าในภาพรวมของทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 82.98  
   โดยมีความพึงพอใจจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความมั่นคงของชาติ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 80.75  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับ พอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 82.63 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
พอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 86.41 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85.31  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ 83.78 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 82.96 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 79.03 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล 
  ตามที่เทศบาลต าบลควนศรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และที่
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาคมในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) 
ฉบับเพ่ิมเติมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และฉบับเพ่ิมเติมปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีการด าเนินการจริงตาม
วิธีการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการใช้จ่ายเงินต่างๆสรุปผลดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) 
(เฉพาะปี 2563) 

แผนการ
ด าเนินงาน  
พ.ศ.2563 

ร้อยละ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
(เฉพาะปี 2563) 

แผนการด าเนินงาน 
พ.ศ.2563 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
ความมั่นคงของชาติ 

9 9 100 92,000 92,000 67.39 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

3 2 66.67 132,000 114,830 86.99 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

63 26 41.27 49,363,000 10,095,000 20.45 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 4 100 200,000 175,000 87.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

28 24 85.71 12,463,580 11,020,103 88.42 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1 14.29 10,242,000 20,0000 0.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
บริการสาธารณะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1 0 0 30,000 0 0 

รวม 115 66 57.39 72,522,580 21,516,933 29.67 
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5.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
  1) การติดตามประเมินผลและสถานะทางการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่ามีการด าเนินโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน  66  โครงการ พบว่ามีการด าเนินโครงการแล้วเสร็จและมี
การด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน  38  โครงการ รวมเป็นเงิน 15,702,826.96  บาท คิดเป็นร้อยละ 
72.98  มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  11  โครงการ รวมเป็นเงิน  4,339,000  บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 20.17  ไม่ด าเนินโครงการ จ านวน 17 โครงการ รวมเป็นเงิน 662,830  บาท คิดเป็นร้อยละ 3.08 
ไม่มีโครงการที่ยกเลิก  
  2) การประเมินความพึงพอใจในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี ใน 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้ 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความมั่นคงของชาติ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 80.75  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับ พอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 82.63 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
พอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 86.41 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85.31  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ 83.78 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 82.96 
   - ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 79.03 

5.2 คุณภาพ ( Quality ) 
  1) การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท าให้ประชาชนในต าบลควนศรีและประชาชนที่
สัญจรผ่านเส้นทางในพ้ืนที่ต าบลควนศรีมีถนนที่ได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย มีความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น มีสาธารณูปการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประชาชนได้รับผลประโยชน์
โดยตรงและโดยอ้อม        มีความปลอดภัยในการสัญจร ชีวิตและทรัพย์สินในได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแล 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ สุขภาพอนามัยแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้    มีการส่งเสริมด้านการศึกษาหาความรู้แก่ประชาชนเพ่ิมขึ้น สามารถเปิดโลก
ทัศน์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาท้องถิ่น  
  2) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาท้องถิ่นและความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่น
และมีความพึงพอใจในการพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี โดยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเก็บ
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รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการประเมินพบว่าในภาพรวมของทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 82.98 

5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost )  
  1) ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการก่อหนี้ผูกพันสอดคล้องกับที่ตั้งงบประมาณหรืองบประมาณการ
ราคากลางและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งกา รที่เกี่ยวข้อง บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ 
  2) ค่าใช้จ่ายแบ่งตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป็นดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

 
โครงการทั้งหมด 

 
งบประมาณตามเทศ

บัญญัติ 
1. การสร้างความมั่นคงของชาติ 
 

9 92,000 

2. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  

2 114,830 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

26 10,095,000 

4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

4 175,000 

5. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

24 11,020,103 

6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1 20,000 

 7. การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

0 0 

รวม 66 21,516,933 
 
5.4 เวลา ( Time )  
  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับรอบการประเมินผลโครงการที่ด าเนินการจ านวน 
66 โครงการ/กิจกรรม พบว่าการด าเนินโครงแล้วเสร็จตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้างและสามารถใช้ประโยชน์กับ
ประชาชนได้ตามก าหนดเวลาเป็นไปตามแผนด าเนินงานสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ตรงตามก าหนด แม้ว่าบางโครงการ
อาจมีการคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ก็มิได้เกิดความเสียหายแก่ราชการแต่อย่างใด 
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5.5 การได้รับประโยชน์ 
  ประชาชนได้รับประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลควนศรี และโครงการ
ต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนซึ่งมีท าให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 

5.6 การวัดผล 
  ตัวชี้วัด ( Key Performance lndicators : KPls ) โครงการต่างๆของเทศบาลต าบลควนศรี มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีดัชนีชี้วัดผลงานที่สามารถวัดได้ (measurabie) โดย
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งได้รับ 

5.7 ผลกระทบ (Impact) 
  ประเด็นในการทบทวนผลกระทบเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ มีผลกระทบที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้เกิดขึ้นหรือไม่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ/จังหวัด หรือใช้ความ
รุนแรงและความยั่งยืนของผลกระทบทั้ง ในเชิงบวก/เชิงลบ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ เปรียบเทียบ กับ
ทางเลือกอ่ืน ผลกระทบ (lmpoct) เชิงบวก ได้แก่ รายได้ชุมชนเพิ่มขึ้น GPD (Gross Domestie) รายได้ที่เกิดขึ้น
จากในประเทศเพ่ิมขึ้น ประหยัดเวลา ประหยัดค่าน้ ามัน ประหยัดค่าใช้จ่าย ผลกระทบ ( Inpact) เชิงลบ เช่น 
เส้นทางคมนาคมดีขึ้น สะดวกสบายขึ้นแต่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมสูงขึ้น มีคนแปลกหน้าผ่านเข้าออกใน ชุมชน
มากขึ้นมีผลต่อความไมส่งบ เรียบร้อย มีคดีเกิดอาชญากรรม การลักขโมย ฯลฯ 
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ส่วนที่ 4 
    สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

*********************** 

1.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของชาติ 
ในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบปริมาณ พ.ศ. 2563 คือ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
มีโครงการในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด  จ านวน 9 โครงการ 
งบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  92,000  บาท 
ผลปรากฏว่า มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 2 โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ และมีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ ยกเลิกโครงการ จ านวน 0 
โครงการ มีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน  22,423  บาท คิดเป็นร้อยละ 
24.37  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
มีโครงการยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด จ านวน 2 โครงการ 

  งบประมาณในแผนการด าเนินงาน ฯ จ านวน 114,830  บาท 
  ผลปรากฏว่า  มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  0  โครงการ มีโครงการอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ  จ านวน  0  โครงการ  และมีโครงการที่ไม่ด าเนินการจ านวน  2  โครงการ  ยกเลิกโครงการ  จ านวน  
0  โครงการ  มีการด าเนินเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการแล้วเสร็จ  จ านวน  0   บาท  คิดเป็นร้อยละ 0    

  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ 
แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  โครงการในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด  จ านวน  26  โครงการ 
  มีงบประมาณในแผนการด าเนินงานฯ  จ านวน  10,095,000 บาท 
  ผลปรากฏว่า  มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  15  โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ  จ านวน  11  โครงการ  และมีโครงการที่ไม่ด าเนินการจ านวน  0  โครงการ มีการด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จจ านวน  5,200,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  51.51  
  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  ในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  คือ  
แผนงานทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  
  มีโครงการในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด  จ านวน  4  โครงการ 
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  มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ  จ านวน 175,000 บาท 
  ผลปรากฏว่า  มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  4  โครงการ  มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  จ านวน  0  โครงการ  และมีโครงการที่ไม่ด าเนินการจ านวน  0  โครงการ  มีการด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณเฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จจ านวน  จ านวน 160,782  บาท  คิดเป็นร้อยละ 91.88   
  
  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ได้แก่  . 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานการเกษตร  แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 
  มีโครงการในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด  จ านวน  24  โครงการ 
  มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  11,020,103  บาท 
  ผลปรากฏว่า  มีโครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว  จ านวน  17  โครงการ มีโครงการอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ  จ านวน  0  โครงการ  และมีโครงการที่ไม่ด าเนินการจ านวน  7  โครงการ  ยกเลิกโครงการ  
จ านวน  0  โครงการ  มีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่ แล้ว เสร็จ  จ านวน  
10,319,621.96  บาท  คิดเป็นร้อยละ 93.64     
  
  - ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แผนงาน
เคหะและชุมชน แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร 
  มีโครงการในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด  จ านวน  1  โครงการ 
  มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ  จ านวน  20,000  บาท 
  ผลปรากฏว่า  มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  0  โครงการ  มีโครงการที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ  จ านวน  0  โครงการ  และมีโครงการที่ไม่ด าเนินการจ านวน  0  โครงการ  ยกเลิกโครงการ  
จ านวน  0  โครงการ  มีการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะโครงการที่แล้วเสร็จ  จ านวน  0  บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 0     

  - ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ในยุทธศาสตร์นี้ไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ 
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1) การพัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  หรือก่อสร้างเส้นทางคมนาคม  เช่น  ถนนดิน ลูกรัง หินคลุก 
ลาดยางหรือคอนกรีต  ท าให้มีระบบคมนาคมเชื่อมโยงพ้ืนที่ใกล้เคียง  ที่มีความสะดวกได้มาตรฐานการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนนท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปท า
การเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
  2) มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่ให้มีการยกระดับ
ความสามารถในการผลิต ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 
  3) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ เด็กก่อน
เกณฑ์และนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของวัย มีสุขภาพอนามัยที่ดีและพัฒนาการ
ทางการเรียนการสอนทีดี่  
  4) ประชาชนในต าบลควนศรี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการปลูกผังจิตส านึกและสร้างความตระหนักรักและเชิดชู สถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ประชาชนได้เข้าร่วมงานพิธี กิจกรรมวันส าคัญ ของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และกิจกรรมที่ส าคัญของท้องถิ่นมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  5) เทศบาลต าบลควนศรี มีการน าเอาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมมาภิบาลเข้า
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานราชการ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ หน่วยงานราชการควรมีแนวทางในการ
ก ากับดูแลตนเองที่ดีสามารถด าเนินการในทุกๆภารกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมและยึดถือ
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมให้
บุคลากรในหน่วยงานเป็นทั้งคนเก่ง และคนมีจริยธรรม  
 

1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
  1) เป้าหมายการพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรีให้น่าอยู่และมีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการ
สาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนเพ่ือรับรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและ
เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจึงมีความจ าเป็นเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ถนนได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ปกติ ท าให้เกิดความสะดวกในการคมนาคม มีความ
น่าอยู่อาศัยและมีความเข้มแข้ง 
  2) เป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชนและหมู่บ้าน ในการพ่ึงพา
ตนเอง โดยเทศบาลต าบลควนศรี ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพคน ในด้าน
การส่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ การสร้างรายได้ กระจายผลผลิตสินค้าของท้องถิ่นให้
แพร่หลาย 
 
 1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  จากการติดตามประเมินผลของสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการกิจกรรม ของ
เทศบาลต าบลควนศรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่าจากโครงการที่ตั้งจ่ายใน
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน  66  โครงการ มีการด าเนินโครงการแล้วเสร็จและมี
การด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 38  โครงการ รวมเป็นเงิน 21,516,933  บาท คิดเป็นร้อยละ  
72.98  มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 11  โครงการ รวมเป็นเงิน 4,339,000 บาท  คิดเป็น
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ร้อยละ  20.17  ไม่ด าเนินการ  จ านวน  17  โครงการ  รวมเป็นเงิน 662,830  บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.08  
ไม่มีโครงการที่ยกเลิก 
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 1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
           ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ควนศรีสามารถจ าแนกได้ รายยุทธศาสตร์ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร ์
 

 
ระดับ 

ค่าเฉลี่ย 
 

 
ระดับความพึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคงของชาติ 78.25 พอใจมาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 82.78 พอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 86.25 พอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

85.41 พอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 83.78 พอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

83.06 พอใจมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 76.72 พอใจมาก 

รวม 82.32 พอใจมาก 

 
*ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยตั้งไว้  5  ระดับ  คือ 
 
 พอใจมาก  ก าหนดคะแนนไว้ระหว่าง  2,134 – 3,200 
 พอใจ  ก าหนดคะแนนไว้ระหว่าง  1,067 – 2,133 
 ไม่พอใจ  ก าหนดคะแนนไว้ระหว่าง  0 – 1,066 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

2. สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงานโครงการและกิจกรรมในอนาคตของ
เทศบาลต าบลควนศรี 
          การจัดท าโครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลควนศรี  สามารถสรุปข้อสังเกตได้ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของชาติ 
  มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  92,000  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้ว
เสร็จ จ านวน  22,423  บาท คิดเป็นร้อยละ 24.37   
  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยข้อมูลในปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี- 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  114,830  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่

แล้วเสร็จ จ านวน  -  บาท คิดเป็นร้อยละ 0 เนื่องจากไม่ได้ด าเนินการ   
  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คือ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยข้อมูลในปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี- 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  10,095,000  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่
แล้วเสร็จ จ านวน  5,200,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 51.51   
  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คือ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยข้อมูลในปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

-  ต้องการให้ก่อสร้าง/ปรับปรุง ให้ครอบคลุมตลอดท้ังสาย 

- ควรมีป้ายจราจร หรือป้ายเตือนในทางโค้งที่เป็นจุดอับสายตา เพ่ือให้ผู้ใช้ถนนชะลอรถให้ช้าลง และ
ขับข่ีด้วยความระมัดระวังในเส้นทางสายหลักท่ีเสี่ยงอันตราย 

- ควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ระหว่างเส้นทางที่ได้ก่อสร้างหรือปรับปรุงมีความเสี่ยงในการถูก
โจรกรรม 

- การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ควรให้มีการด าเนินการอย่างรวดเร็ว 
ทันท่วงที และให้ความส าคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก  เช่น การแก้ไขปัญหาถนน
ช ารุดเป็นหลุมบ่อ ปัญหาไฟฟ้าถนนสาธารณะ ปัญหาน้ าประปา 
 

 4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  175,000  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่
แล้วเสร็จ จ านวน  160,782  บาท คิดเป็นร้อยละ 91.88   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลควนศรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โดยข้อมูลในปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าถึงและทราบข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินโครงการ และได้มีโอกาสเข้าเข้าร่วมโครงการมากขึ้น  

- ควรเพ่ิมโครงการการจัดงานประเพณีซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นให้ครอบคลุมเพ่ือสืบทอดประเพณีของ
ท้องถิ่น 
 

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  11,020,103  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่
แล้วเสร็จ จ านวน  10,319,621.96  บาท คิดเป็นร้อยละ 93.64   
  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานการเกษตร แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการศึกษา แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบภายใน แผนงานงบกลาง โดย
ข้อมูลในปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าถึงและทราบข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินโครงการ และได้มีโอกาสเข้าเข้าร่วมโครงการมากข้ึน  

- โครงการประเภทจัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ, การจัดงานและฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ ควรเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
 

  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีงบประมาณในแผนด าเนินงานฯ จ านวน  20,000  บาท ด าเนินการเบิกจ่ายจริงเฉพาะที่แล้ว
เสร็จ จ านวน  0.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00   
  ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้มีแผนงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือ 
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร โดยข้อมูลในปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวม
ของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี- 
    

7.  ยุทธศาสตร์การบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   ไม่มีการตั้งงบประมาณในยุทธศาสตร์นี้ 

 
 

  


